
SUUR LUGU 

Suur test: võrdluses kallid sülearvutid, 
milline neist on parim? 

 
Kokku on testis 11 kalli hinnaga head sülearvutit, aga kas need 
kõik on ka head? 

 

 
Nüüd ilmub lõpuks ometi test, mida me oleme tahtnud pikalt 
kirjutada, aga kogu aeg on see jäänud millegi taha pidama. Me 
otsime vastust küsimusele, milline sülearvuti osta siis, kui 
tahad väikest, kerget, kiiret ja kvaliteetset ehk kallima 
hinnaklassi oma. 
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Kõigepealt ootasime, et ilmuks uus MacBook Air, sest vanad 
klaviatuurid ei kannatanud mingit kriitikat ja pikalt oli teada, et 
uued ilmselt varsti tulevad. Kui see lõpuks tuli, siis selgus, et 
MacBook Pro miskipärast ei saanud samasugust uuendust, nii et 
seejärel pidime seda ootama. 

Kui lõpuks Pro ka oma uuenduse kätte sai, hakkasime ootama 
uut Dell XPS 13 tänavuaastast mudelit, mis võrreldes eelmiste 
mudelitega sai mitu tähtsat uuendust. Ja kui ka see lõpuks ilmus, 
saime veel hea jupi aega oodata, kuni arvutit reaalselt Eestis 
müüma hakati ja see meile testi saadeti. 

Ühesõnaga, palju ootamist, aga see on nüüd läbi ja saime tööle 
asuda. Meie eesmärk oli üks ja ainus: anda soovitus, millise arvuti 
kõigist kandidaatidest peaksid välja valima, kui tahad saada 
umbes 13tollist umbes pooleteisekilost või kergemat sülearvutit, 
mis on selle tootja tippmudel. Ning tippmudel mitte konkreetse 
konfiguratsiooni mõttes, vaid just mudeliperekonna mõttes, sest 
kõiki võimalikke konfiguratsioone ei jõuaks me ealeski läbi 
testida. 

Muidugi pole need arvutid mõeldud igaühele, sest 1500 või isegi 
rohkem kui 2000 euro eest arvuti ostmine on mõistlik ainult siis, 
kui sa tõesti tead, mida ja milleks sul vaja on. Väga häid 
sülearvuteid saab ka vähem kui 1000 euro eest ning vahe 
kallimatega on tihtipeale pigem välimuses, materjalides ja 
mugavuses, mitte niivõrd jõudluses. 

Aga kes teab, et ta otsib kõige paremat, võib nüüd edasi lugeda. 

Kuidas testisime? 

Tuleb välja, et sülearvuti ostmine Eestis on ootamatult keeruline 
ülesanne ning see jättis ka oma pitseri meie testile. 

Maciga on lihtne: mudeleid on kaks (Air ja Pro) ning nende sees 
piiratud hulk konfiguratsioone, mille vahel valida. Ühest küljest 
tähendab see, et tõesti peensusteni konfigureerida oma masinat 
ei saa, aga samas on ehk selle võrra lihtsam otsustada, milline 
valida ja ka saadavus poodides on hea. 

PC-maailmas on asjad tunduvalt keerulisemad. Sama 
mudelinimetusega arvuteid võib esineda lõpmatul hulgal eri 



variatsioonidena ning kahjuks pole need üldiselt müügis ühes 
kohas, vaid õige arvuti leidmiseks tuleb pikalt internetis surfata 
ning poode läbi kammida. Võib juhtuda, et sa leiad mõnest 
tuntud või enda jaoks seni tundmatust Eesti veebipoest sobiva 
mudeli, millel on ka sobiv hind ja mida on ka saada. Aga võib ka 
juhtuda, et ei leia ja pead leppima sellega, mida parajasti on. 

Näiteks selgub, et sinu soovitud arvutit on ainult Intel i7 
protsessoriga ja mitte i5-ga, aga samas on sul (õigustatult) tunne, 
et nii väikeses arvutis on kiirem ja rohkem kuumust tootev i7 sinu 
jaoks ebavajalik. Või selgub, et i5 mudeleid on küll, aga ainult 8 
GB mäluga, mis ei pruugi enam piisav olla. 

Niisamuti on sama arvutit tihtipeale saada Full HD ja 4K-
ekraaniga, puutetundlikke ja mittepuutetundlikke, 4G-
modemiga ja ilma, UK klaviatuuriga ja USA klaviatuuriga ja 
Skandinaavia klaviatuuriga ja nii edasi ja nii edasi. Või õigemini, 
neid on olemas erinevate ekraanide ja klaviatuuridega, aga see, 
mis parasjagu mõnes Eesti poes olemas on, on täiesti 
iseküsimus. Küllap on abiks, kui ostjaks pole sina kui eraisik või 
kui väikeettevõtja, vaid sul on asutuses IT-osakond, kellel on 
omad hanked ja kanalid, aga ilmselt on enamikul meie lugejatel 
sellest vähe kasu. 

Kõike ülaltoodut arvesse võttes ongi meie test selline, kus me ei 
võrdle erinevate arvutiperekondade konkreetse 
konfiguratsiooniga mudeleid, vaid vaatame peale mudelile kui 
sellisele üldiselt. Testis on Dell XPS 13 ja HP Dragonfly kui 
mudelid, mitte konkreetselt teatud protsessorite, mälumahu ja 
ekraaniga arvutid. Sa pead ise vaatama, millist versiooni osta 
tahad, millist saada on ja millise hind sulle sobib. 

See omakorda tähendab, et me ei pannud testides eriti suurt 
rõhku sellele, milline on konkreetse arvuti jõudlus testides või 
aku vastupidavus, sest need asjad kõik sõltuvad suurel määral 
konfiguratsioonist. 4K-ekraaniga ja i7 protsessoriga mudeli aku 
peab vähem vastu kui Full HD ekraani ja i5 protsessoriga mudelil, 
aga samas on esimene kiirem. Sama lugu on ka hinnaga, sest 
samade mudelite hinnad kõiguvad sõltuvalt konfiguratisoonist, 
saadavusest, eripakkumistest ja partiidest väga palju, neljandik 
pole mingi ime. 



Küll aga on terve hulk asju, mis on mudelitel sõltumata 
konfiguratsioonist sarnased, neid me saamegi võrrelda. Kui hästi 
arvuti ehitatud on? Milline on jahutussüsteem? Kui hea on 
klaviatuur ja puuteplaat? Milline on arvuti disain? Millised pordid 
arvutil on? 

Lõpuks kõige olulisem küsimus: kas me julgeme öelda, et jah, 
kuluta sellele arvutile umbes 2000 eurot oma isiklikku raha ja sa 
oled sellega õnnelik? 

 
Dell XPS 13 

Dell on oma XPS 13 mudelitega olnud juba aastaid selle klassi 
sülearvutite kuningas. Test testi järel nopivad Dellid võite ning 
järjest ja järjest nimetatakse Delli arvutiks, mida peaks 13-tollist 
kerget kiiret head masinat valides ostma. Mõne meelehärmiks 
peavad paljud neid just disaini ja riistvara poolest isegi Macidest 
paremaks. 

Me saame ainult kinnitada, et täpselt nii ongi. Kõigist siin testis 
nimetatud arvutitest on just Delli uus XPS 13 see, mida vähemalt 
Windowsi-maailmas julgeme soovitada kui parimat ning seda, 
mida ise ostaks. Huvitav küsimus on see, kas me peame XPS 13 
ka Macist paremaks, aga selle juurde me veel jõuame. 

XPS 13 uued, 2020. aasta mudelid kannavad numbrit 9300 ning 
kui endale arvutit otsida, peaks just seda mudelinumbrit 
vaatama. Eelmine mudeliperekond oli numbriga 7390 ning 
mõnevõrra segadust tekitavalt kandsid omakorda neist 



eelmised mudelid numbreid 9380 ja 9370, nii et ostes tuleb hästi 
vaadata, et ikka õige saad. 

Uus põlvkond tõi XPS 13-le väga vajaliku muudatuse, mis aitas 
Dellil ka meie testi esikohta kindlustada: eelmiste mudelite 
ekraan, mille külgede suhe oli 16 : 9, on vahetatud 16 : 10 vastu. 
Tegelikult ongi Dell meie testis Macide kõrval ainus, kus on 
otsustatud 16 : 10 kasuks ning see on ainuõige samm. Niigi üsna 
pisikesel 13tollisel ekraanil annab see hädavajalikku kõrgust 
juurde ja lõikab natuke maha külgi, mis veebis surfates on ju 
üldiselt ebavajalikud. Vaevalt, et keegi sellist arvutit filmide 
vaatamiseks ostab. Nii ongi Delli ainuüksi ekraani pärast parem 
kasutada kui konkurente. 

Ekraan pole aga ainus positiivne asi. Disain on imeilus, saadaval 
on hõbedased ja valged mudelid (meie eelistaks valget, see on 
šikim), ekraani servad moodsale ajale kohaselt ülikitsad ning 
kogu arvuti jätab nii vaadates kui ka katsudes tõesti kvaliteetse 
ja hea mulje. 

Klaviatuuril on suured valgustatud klahvid, mis on tippimisel 
vaiksed, aga natuke kummise käiguga. Puuteplaat on suur ja hea. 
Sisselogimisel aitab veebikaamera kaudu hetkega nägu 
tuvastav Windows Hello või klaviatuuri paremas ülaservas olev 
sõrmejäljelugejaga nupp. 

Häid sõnu tuleb öelda ka Delli jahutuse kohta. Väikesesse 
arvutisse on pressitud kaks ventilaatorit ning kuigi meil testis 
olnud mudel oli i7 protsessoriga, oli arvuti tavakasutuses täiesti 
hääletu ning ventilaatorid pandi seisma. Kui brauseris kogunes 
avatud sakke rohkem ja arvuti suuremat koormust sai, oli vaikses 
toas ventilaatoreid ka kuulda. Ilmselt on i5 vaiksem ja jahedam, 
me eelistaks ostes kindlasti seda. 

Aku vastupidavus on Dellil selle klassi üks paremaid, 
poolhämara ekraaniga video jooksutamise testides on see 12 
tunni ümber (Full HD ekraaniga üle 12 ja 4K-ga alla 12), reaalses 
tööolukorras ja eredama ekraaniga muidugi vähem. 

Ainus etteheide Dellile on portide vähesus: kummalgi küljel on 
üks USB-C-pesa. Mõlemad küll Thunderbolt 3 toega, aga ikkagi, 



laadija võtab neist ühe tihtipeale ära ja peab arvestama, et võib 
vaja minna dokki. 

 
MacBook Pro (13 tolli) 

Kui Windowsi-masinad sulle ei sobi ja vaja on Maci, siis selles 
klassis on su parim (ja ainus) valik uus 13tolline MacBook Pro. Me 
oleme uutest Macidest Digis viimaste kuude jooksul kirjutanud 
palju, aga kordame siinkohal olulisema üle. 

MacBookile saab Delli kõrval anda kaasesikoha, sest kuna nad 
on erinevatest maailmadest, siis pole paljudel võimalik üldse 
otsustadagi, kas kasutada Windowsi või Maci. See otsus on juba 
varem tehtud lähtuvalt uskumustest ja veendumustest, isiklikest 
eelistustest, sisseharjunud rutiinist, tööandja otsusest või 
millestki muust. 

Maci-maailmas on 13tolliste hulgas valida kahe arvuti vahel: Pro 
ja Air. Meie kindel soovitus on osta Pro, sest esiteks on Pro ja Air 
peaaegu täpselt ühesuurused ja sama rasked, aga Prol on 
parem ekraan, paremad kõlarid, paremad mikrofonid, paremad 
protsessorid ja palju parem jahutus. Uus Air on kasutuses kuum 
ja lärmakas, uus Pro on ainus arvuti siin testis, mis tavakasutuses 
suudab väga pikalt täiesti ilma ventilaatoriteta hakkama saada. 
Võib-olla sa arvad, et see pole sulle nii väga tähtis, aga me 
kinnitame, et on küll. 



Macide uued klaviatuurid on ülihead, kuigi ka Windowsi-
masinatel on nad täpselt sama head, nii et siit suurt vahet ei tule. 
Ka see, kas Windows või Mac OS operatsioonisüsteemina on 
parem, olgu igaühe enda otsustada, meie väidame, et mingit 
hirmus suurt vahet tegelikult ei ole. 

Küll aga on Macidel üks väga suur eelis kõigi siin testis olnud 
Windowsi-masinate ees – see on puuteplaat. PCde 
puuteplaadid on läinud aja jooksul paremaks ning Windows 
Precisioni draiverid võimaldavad sujuvaid žeste ja muud toredat, 
kuid ikkagi on Windowsi-arvutite puuteplaatides sees mingit 
sorti pisikene ebakindlus ja ebatäpsus, mida Macidel ei ole. 

Macil on võimalik ilma mingi vaevata puuteplaadiga liigutada 
hiirt praktiliselt piksli täpsusega just sinna, kuhu vaja, aga 
Windowsis on hiire liikumine sellisel mikroskoopilisel tasandil 
just nagu udusem. Sama lugu on kahe sõrmega ekraanil 
toimuvat üles-alla kerides. Macis on see sujuv ja ennustatav, 
Windowsis liiga aeglane, liiga hüplik või liiga imelik. Kui netis 
surfamine on su põhitegevus, siis see on peamine põhjus, miks 
Maci eelistada. 

13tolliseid Prosid on kaks mudelit: kahe pordiga odavam ja nelja 
pordiga kallim. Odavamas on eelmise põlvkonna protsessorid, 
kallimas uued, aga hetkel on nii, et suuremad vahed ilmnevad 
näiteks 4K-videot töödeldes ja muudes graafikajõudlust 
nõudvates rakendustes. Kui kasutad ainult veebi, vaatad videoid 
ja teed kirjatööd, pole sisuliselt mingit vahet. Neli porti on 
muidugi parem, sest nagu Delligi puhul, kui ühes pordis on 
laadija ja teises näiteks kuvar või mälupulk, ongi ruum otsas ja 
tuleb hakata doki poole vaatama. 

Ka need on head arvutid 

Testi esikohad läksid kahele arvutile – Dell XPS 13 ja 13tolline 
Apple MacBook Pro maailma –, aga muidugi pole need ainsad, 
mille vahel valida. Kui neist kahest mingil põhjusel asja ei saa, siis 
siin on veel kuus arvutit, mida julgeme soovitada. 



 
HP Elite Dragonfly 

Delli põline konkurent HP on ka viimastel aastatel head tööd 
teinud ning mingist ilmetust hallist massist ei saa vähemalt 
kallimate masinate puhul juttugi olla. Vastupidi, lillakat tooni 
Elite Dragonfly on nii disainilt kui kvaliteedilt kindlasti selle testi 
üks kõvemaid tegijaid. Dragonfly tundub kohe kätte võttes 
eriline ja kallis, mida see muidugi ongi. 

Dragonfly on Dellile väga vääriline konkurent ning valikut on 
laialt. Meil oli testis puutetundliku 4K-ekraani, i7 protsessori ning 
4G-modemiga mudel, mille hind Digistep.ee poes on 2500 eurot, 
aga samas pakuvad nad ka näiteks i5 protsessori ning 
puutetundliku Full HD ekraaniga mudelit, mis on üle 500 euro 
soodsam. 

Hea disaini ja kvaliteedi kõrval väärib märkimist ka portide hulk: 
väikese masina külge on mahutatud 2 USB-C-porti, üks 
täissuuruses USB-3-port ning ka täissuuruses HDMI. Ekraan käib 
tagurpidi arvuti peale ja siis muutub Dragonfly tahvelarvutiks. 

Esikohale ei saanud Dragonfly kahe asja pärast: ekraan on 
külgede suhtega 16 : 9 ja me eelistame kindlasti Delli 16 : 10 
ekraani ning ventilaatorid on natuke liiga innukad käima minema, 



vähemalt i7 protsessoriga Dragonfly kasutamist saatis üsna 
pidev sahin. 

 
HP Spectre 

Kui Elite Dragonfly on HP kõige kallim sülearvutiseeria, siis selle 
ja odavama Envy vahel on veel üks mudeliperekond, mille nimi 
on Spectre. Sõltuvalt konfiguratsioonist leiab neid väga erineva 
hinnaga, pisut üle 1000 eurost alates ning lõpetades ligi 2000 
euroga ehk täitsa Dragonflyga võrreldavas klassis. 

Spectre ongi täpselt see, mida ta loogiliselt peaks olema: kõige-
kõigemast Dragonflyst natuke odavam, mitte nii erilise disainiga, 
raskematest ja lihtsamatest materjalidest, teatud ehituslike 
erinevustega, aga üldiselt on need samamoodi hinnatud arvutid 
nagu Dragonfly. 

Spectre’i ekraanihingede konstruktsioon on üks väheseid asju, 
mis on otse kallimalt Dragonflylt üle võetud, nii et selle klassi 
Spectre arvutid on puutetundlikud. 



Kui Dragonfly eriline disain ei ole su jaoks otsustav, pakkumine 
on hea ning 16 : 9 ekraan sind ei sega, siis on ka Spectre-seeria 
arvutid hea valik. 

 
Microsoft Surface Laptop 3 

Üks huvitavamaid valikuid Windowsi-sülearvutite turul on 
praegu Microsofti enda tehtud Surface Laptop 3, mis erineb 
teistest arvutitest mitmel olulisel moel. 

Esiteks on ekraani külgede suhe isegi mitte 16 : 10, vaid koguni 
3 : 2 ehk palju kõrgem ja kitsam kui teistel arvutitel. Kui kasutad 
arvutit peamiselt asjalike asjade tegemiseks, on see 
suurepärane, ekraanil jagub kõrguses ruumi nii veebilehtedele 
kui ka dokumentidele. 

Teine erinevus on materjalides: seda arvutit saab ka tellida 
pehme Alcantara-kattega ehk kui arvuti avada, siis seestpoolt on 
korpus kaetud selle tekstiililaadse materjaliga ning tippimise ajal 
on käsi mõnus toetada. 

Microsofti arvuti on väga õhuke ja kerge, kaalub alla 1,3 kilo. 
Porte on vähe: vasakul küljel on tavasuuruses USB-port ning üks 
USB C (kumbki pole Thunderbolt 3 toega), samuti audiopesa, 
paremal Apple MagSafe’i moodi magnetühendusega laadija 
port (kuigi arvutit saab laadida ka USB-C-pordist).  



Surface Laptopi aku kestab hästi, video mängimise testis pisut 
üle üheksa tunni, mida on küll vähem kui Dellil, HP-l või 
MacBookil, aga vahe pole ka meeletult suur. 

Surface Laptop on väga hea arvuti, kuid seda pole Eestis alati 
saada: episoodiliselt võib seda leida ühest või teisest poest, aga 
sellele ei saa kunagi kindel olla. Samuti ei pruugi 3 : 2 ekraan 
kõigile sobida ning arvuti jõudlus on ka nõrgem kui testi võitnud 
konkurentidel. 

 
Lenovo Thinkpad X1 Carbon 

Lenovo on sülearvutimaailmas tõeline raskekaallane ning 
nende ThinkPad X1 Carbonid on aastaid olnud legendaarsed 
tööloomad inimestele, kellele arvuti on igas olukorras kriitilise 
tähtsusega seade. Kui keegi otsib arvutit, millele saab kindel olla 
ja mis peab vastu, siis on ThinkPadid tihti number üks soovitus 
ning väike, õhuke ja kerge X1 Carbon nende seas. 

X1-st on saadaval mitu põlvkonda ja erinevaid konfiguratsioone 
ning tihti on hinnad väga head. Tasub teada, et kuni 7. 
põlvkonnani olid ekraanid üsna hämarad, seega neid ei 
soovitaks, aga 7. põlvkond ning praegune 8. põlvkond 
parandasid olukorda tunduvalt. 



Portide valik võtab silme eest kirjuks: 7. põlvkonnal näiteks on 
kaks USB C-d Thunderbolti toega, kaks täissuuruses USBd, 
HDMI ning eraldi võrguadapteri port. 

Aku peab kaua vastu, klaviatuur on väga hea, puuteplaat mitte 
nii hea kui näiteks Dellil ja, mis peamine, ekraan on kahjuks 
endiselt 16 : 9, mis peamiselt kontoritööks mõeldud masina 
juures on mõttetu ja kindlasti miinus. 

Just ekraan on peamine põhjus, miks me X1 kõrval pigem Delli 
soovitame, aga vaieldamatult on sel tugevaid külgi, milles teised 
talle vastu ei saa. 

 
Lenovo Yoga C940 

X1 Carboni kõrval on teine Lenovo palju kiitust saanud sarnases 
mõõdus ja kaalus arvuti Yoga C940 (eelmine põlvkond oli C930). 

Jällegi, konfiguratsioonid on erinevad ja on ka 15tollise ekraaniga 
mudeleid, aga peamine, mida teada, on see, et see Yoga on 
Lenovo nn kõrgema tarbijaklassi arvuti, mitte äriklassi. See 
tähendab, et materjalid ja arvuti üleüldine tugevus ja 
vastupidavus pole päris sellest klassist, kus X1 valitseb. 



Ekraanid on puutetundlikud ja neid saab arvutile tagurpidi peale 
voltida, nii et Yoga muutub tahvelarvutiks. Konkurentidest 
eristab Yogat ekraanihinge sisse peidetud kõlar, mis on üsna 
suur ja teeb head häält. Klaviatuur on Lenovole kohaselt 
esmaklassiline. 

Porte on vähe: arvuti paremal küljel pole üldse mitte midagi ning 
vasakul küljel on üks täissuuruses USB-port ning kaks 
Thunderbolti toega USB-C-porti. 

1080p ekraaniga versiooni aku peab vastu sama hästi kui 
konkurentide sarnastel arvutitel, 4K-ekraaniga versiooni aku on 
aga testides pigem pettumuse valmistanud. Ekraan on 16 : 9, 
kusjuures 1080p ekraani värviedastuse üle võiks nuriseda. 

 
Apple MacBook Air 

Kui Apple MacBook Pro on meil testi võitjate hulgas, siis 2020. 
aasta Air ei ole. Nagu me Digi testis hiljuti ka kirjutasime, siis 
MacBook Air on peaaegu igas mõttes väga hea arvuti, aga üks 
suur puudus ei luba sel tippu tõusta. 

Uue Airi klaviatuur on tippklassist, puuteplaat on ülitäpne, 
ekraan on väga kvaliteetne ja ere, kuigi mitte nii hea kui 
MacBook Pro oma. 



Air peaks olema see arvuti, mis on nn keskmise kasutaja 
esimene valik. Igaühel meist ei ole vaja Pro pakutavat võimsust, 
ekraani täpsemat värviedastust ja muud säärast, vaid meil oleks 
vaja lihtsalt arvutit, millega veebis surfata, oma töid teha ning 
aeg-ajalt natuke fotosid või isegi videot töödelda. 

Intel i3 protsessoriga Air võiks seda isegi olla, aga i5 
protsessoriga mudeli jahutusest ei piisa. Tulemuseks on kuum 
korpus ja lärmakad ventilaatorid isegi siis, kui sa arvutiga midagi 
erilist ei tee. 

i3 Air maksab 1219 eurot ja see on veel enam-vähem mõistlik 
valik. i5 Airi hind on 1519 eurot ja kui arvestada, et see pole hea 
arvuti ning 1529 eurot maksev sama suur ja raske Pro on väga 
hea, siis on ju selge, mida peaks pigem ostma. 

Kolm arvutit, mida eriti ei leia 

 
LG Gram 

Siinmail peamiselt telerite ja muude koduseadmete poolest 
tuntud LG on tegelikult ka arvutitootja ning nende Grami seeria 
ülikerged arvutid on palju kiitust saanud. 13- ja 14tollised Gramid 
kaaluvad lausa alla ühe kilogrammi ning 15tolline Gram kõigest 
pisut rohkem kui kilogrammi. 

Arvestades, et 13tollise nn tavakaal on umbes 1,3 kilogrammi 
ning 15tolline kaalub 1,5–1,8 kilogrammi, siis on LG ülikerged 



arvutid täiesti omaette klassist. Muide, valikus on ka 17tolline 
Gram, mis kaalub pisut üle 1,3 kg. Uskumatu. 

Kerge kaal aga põhjustab ka nende peamise miinuse: ekraanid 
on üliõhukesed, värisevad ja on väga õrnad, nii et LG Grami 
omanik peab oma arvutiga igal juhul ettevaatlik olema. 

Grami aku peab üldiselt hästi vastu, aga jõudluse poolest on 
need konkurentidest üldiselt nõrgemad, sest õhuke ja kerge 
korpus tähendab kompromisse ka protsessorite ja jahutuse 
valikul. 

Eesti oludes on aga peamine mure see, et neid lihtsalt pole siin 
eriti saada ja kui arvutit pole juba uuena saada, siis tekitab see 
kindlasti küsimusi ka järelteeninduse, varuosade ja muu sellise 
kohta. 

 
Huawei Matebook 13 

Huawei on veel üks telefonitootja, kellel on valikus samuti päris 
head arvutid. Nende Matebookide 3000 × 2000-pikslise 
eraldusvõimega ekraanid külgede suhtega 3 : 2 on mitmes testis 
väga kiita saanud. 



Probleemiks tundub olevat aku vastupidavus, sest erinevates 
akutestides on tulemused olnud konkurentide omast palju 
kehvemad. Samas jahutus, klaviatuur, puuteplaat ja kõik muu on 
saanud palju kiita. Veel kord, 3 : 2 ekraan on peamiselt töö 
tegemiseks mõeldud arvutite puhul väga mõnus ning hea meel 
on näha, et sellise ekraaniga tippklassi arvuteid maailmas siiski 
on: ka siin testis mainitud Microsofti Surface Laptop 3, Google’i 
Pixelbook ning Huawei Matebook. 

Eesti oludes on taas probleemiks saadavus: mõne veebipoe 
hinnakirjast selle aeg-ajalt leiab, aga keskmisele kasutajale 
sellisel juhul kindlasti ei soovita. Kui pärast mingi jama juhtub, 
võib teenindus probleemne olla. 

 
Razer Blade Stealth 13 

Veel üks Eestiski tuntud firma, mis teeb ka kiidetud arvuteid, 
mida siin saada pole, on Razer. Jällegi, siit-sealt veebipoodide 
hinnakirjast seda mudelit leiab, aga see on pigem juhuslik valik 
kui süstemaatiline tegevus. 

Sellest on kahju, sest Blade Sealth 13 on üks väga eriline arvuti. 
Tegemist on ühega vähestest õhukestest ja kergetest 
sülearvutitest, mis on mõeldud mängimiseks. Näiteks on 
Stealthi ekraan 120 Hz värskendussagedusega ning tavalise 
graafikakaardi asemel on mängimiseks sobiv NVIDIA GeForce 
GTX 1650 Ti. Kui lisada, et arvutil on uusim WiFi 6 võrgukaart ning 



Bluetooth 5.1, kaks USB-C-porti (üks Thunderboltiga) ja kaks 
tavalist USB-porti, siis on siin küllaga seda, mis paneks Stealthi 
ostma. 

Kahjuks ei paku Eestisse saatmise võimalust isegi mitte Razeri 
ametlik veebipood, küll aga kui sul on sõpru näiteks Soomes, 
Rootsis või Poolas, saab sinna tellida. 120 Hz Full HD ekraaniga 
Blade Stealth 13 maksab umbes 2000 eurot. 

Mida toob tulevik? 

Kogu viimaste aastate arengu kõrval võib ju tunduda, et 
sülearvutite maailm on paigal seisnud ning midagi eriti huvitavat 
juhtunud pole. Meie tähelepanu on olnud nutitelefonidel, 
tahvelarvutitel, virtuaalreaalsusel ja ei tea millel, aga mitte 
sülearvutitel. Abiks polnud ka see, et Apple rääkis pidevalt, 
kuidas iPad on tulevik ja arvutid ning sülearvutid on 
minevikuseadmed. 

Tahvelarvutitest ei ole sülearvutite asendajaid saanud. Eks aeg 
näitab, aga praegu tundub, et sülearvutite tulevik on pigem 
helge. Areng on igatahes ka nende viimaste vaiksete aastate 
jooksul olnud muljet avaldav: korpused, klaviatuurid, 
puuteplaadid, ekraanid ja kõlarid on arvutites praegu paremad 
kui kunagi varem. See polnud väga ammu, kui hea disaini, 
klaviatuuri ja kvaliteediga Windowsi-arvutit andis turult otsida, 
nüüd on paremad neist ka pikaaegsest valitsejast Macist 
mitmelgi alal ees. 

Muidugi, kui inimene hakkab 2000 eurot arvutile kulutama, siis 
on tal õigustatud küsimus, kas praegu on ikka õige aeg. Mis siis, 
kui ma kulutan oma raha ära ja kolme kuu pärast selgub, et kõik 
muutus ning ma ostsin endale vananenud asja? See on hetkel 
täitsa võimalik. 

Esiteks tulevad sügisel või talvel välja Apple’i uued enda 
protsessoritega arvutid. Apple jätab Inteli maha ning keegi ei tea 
praegu, kui head saavad nende enda protsessorid olema, kuid 
ootused on väga kõrged. Mõned räägivad poole kiirematest 
arvutitest, mille aku peab poole kauem vastu ja mis ei lähe 
kaugeltki nii kuumaks kui praegused. See oleks küll väga suur ja 
oodatud muutus, aga nagu öeldud, see selgub talveks. 



Teine küsimus on, et kui Apple tõesti sellised arvutid välja toob, 
siis mida teeb Microsoft. Kas nad alustavad ka liikumist Intelilt 
ARMi protsessoritele, näiteks NVIDIA, Qualcommi, Samsungi või 
kellegi teise toodangule? Apple plaanib uude maailma jõuda 
mõne aastaga, Microsoft ja Windows seda kindlasti ei suuda, 
isegi kui nad nüüd kohe alustavad. 

Praegused arvutid jäävad veel pikaks ajaks meiega. Kokkuvõttes: 
Maci ostmiseks pole praegu parim aeg, kui sul seda just 
tingimata vaja ei lähe. Windowsi-arvutite puhul pole vahet, 
kiireid muutusi ei oota sealt keegi. 

Teine asi on ekraanid, sellest me juba artiklis rääkisime ka. Ühel 
hetkel sai sülearvutimaailmas popiks 16 : 9 külgede suhtega 
ekraanide tegemine. Video vaatamiseks ja mängude 
mängimiseks on see hea, aga sellise külgede suhtega 13tolline 
ekraan, mida kasutatakse peamiselt veebi ja kirjatöö jaoks, on 
tegelikult üsna niru. Pilt on lai, aga madal ning ekraanil on palju 
ruumi külgedel, kus seda vaja pole, aga mitte üleval ja all, kus 
seda vaja oleks. 

Praegu tundub, et kõik liiguvad 16 : 10 ekraanide peale ja see on 
hea otsus. Meie testi võitjad juba kasutavad selliseid ning 
ülejäänute juures oli 16 : 9 ekraan üks meie peamisi etteheiteid. 
Suure lauakuvari puhul on 16 : 9 normaalne, sest ekraan ise on 
ka suur ja vertikaalset ruumi jagub, aga sülearvutil on suhe 
16 : 10 või tegelikult isegi mõne tootja pakutav 3 : 2 palju parem. 

Veel üks probleem on jahutus, sest protsessorid ja graafikaardid 
on läinud väga võimsaks, arvutite kaal ja korpuste mõõtmed 
muudkui kahanevad ning kogu toodetavat kuumust pole mitte 
kuhugi panna. Sellest saab väga hästi aru siis, kui oled kasutanud 
näiteks aasta otsa passiivjahutusega täiesti hääletut arvutit, mis 
isegi ei lähe põhja alt eriti soojaks, ja kolid siis suure sülearvuti 
peale. 

MacBook Air on ekstreemne näide, aga ka paljud teised testis 
olnud arvutid hakkasid ventilaatoreid sahistama iga väiksema 
asja peale. Võib-olla sellega harjub, aga samamoodi võib 
harjuda näiteks pidevalt nohust tilkuva nina või pidevalt klaverit 
harjutava naabriga. Normaalsus peab olema normaalne, mitte 
lihtsalt harjumine ebanormaalsega. 


